
؛ تقديره: أذكر إذ أخذ اهللا؛  مفعول لفعل حمذوف )) إذ أخذ اهللا ((؛ قلنا:  نرجع اآلن إىل اإلعراب

تكون الالم للتعليل؛  )) لما ((وعلى قراءة  )) لما )) و(( لما (()) فيها قراءتان:  لما آتيتكم ((وقوله: 

وما اسم موصول أي للذي آتيتكم من كتاب وحكمة، للذي آتيتكم من كتاب وحكمة لتؤمنن به؛ 

فيكون التعليل سابقا على املعلل؛ والتقدير على هذا: وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني لتؤمنن ذا الرسول ملا 

ءة فتح، فتح الالم فالالم هذه قيل: إا الم آتيتكم من كتاب وحكمة؛ فالالم إذا للتعليل؛ وأما على قرا

االبتداء؛ وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب للذي آتيتكم يعين إياه من الكتاب واحلكمة مث جاءكم 

رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به أي ذا الرسول؛ فتكون ما امسا موصال كاألول؛ لكن الالم تكون 

ب مليثاق؛ ألن ميثاق مبعىن عهد والعهد يعامل عمه معاملة القسم كما قال لالبتداء؛ وقيل: بل الالم جوا

إني  (())، وقال اهللا:  ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا : ((اهللا تعاىل

 )) لما ((فامليثاق جياب ما جياب به القسم وعلى هذا فيكون قوله:  ))... لئن أقمتم الصالة  معكم

تكون أيضا موطئة لقسم آخر  )) لتؤمنن به ((الالم واقعة يف جواب القسم ألن امليثاق مبعناه؛ مث 

 ((يف حمل رفع خرب ما يف قوله:  )) لتؤمنن به ((حمذوف، التقدير: واهللا لتؤمنن به؛ واجلملة يعين قوله: 

تؤمن فعل  )) لتؤمنن به ((؛ فيه أيضا مبحث ثالث من اإلعراب:  )) آتيتكم من كتاب وحكمة لما

أيش؟ مضارع والعلماء يقولون إن الفعل املضارع  إذا اتصل بنون التوكيد وجب بنائه على الفتح، كقوله 

 ليسجنن )) ؛ (( لنسفعا بالناصية )) ؛ (( لينبذن )) ((؟  )) لينبذن (()) وإال  كال لينبذن ((تعاىل: 

 (()) ومل يقل:  لتؤمنن ((يكن الفعل مبنيا على الفتح  )) هنا مل وليكونا من الصابرين ؛ (( أخرها نون

؟ يقولون: إن النون هنا ليست مباشرة للفعل والفعل يبىن  )) فكيف اجلواب على هذا اإلشكال لتؤمنن

؟ كم  كذا  ن، لتؤمنون ؛ ألن أصلها: لتؤمنونن إذا باشر نون التوكيد أما مع عدم املباشرة فال يكون مبنيا

، ما ميكن تتواىل حروف يف مثال  ؛ قالوا حيذف إحداها لتواىل األمثال من النون ؟ ثالثة نونات عندنا

 لتؤمنونن األوىل  ، نون الفعل أيهم ؟ ؛ طيب ويش حتذف ؟ قال أحذف نون الفعل واحد البد حنذف

ون التوكيد ؛ ملاذا حتذف نون الفعل ملاذا مل حتذف نون التوكيد ؟ قال ألن ن ، نن أحذف نون الفعل

؛ حتذف مىت؟  ؛ ونون الرفع هذه جرى حذفها كثريا ؛ ما هو إفادة معىن ؟ التوكيد جيء ا إلفادة معىن

؛ ورمبا  يف حاليت النصب واجلزم مر علينا يف األفعال اخلمسة أا تنصب حبذف النون وجتزم حبذف النون

واهللا ال تدخلوا الجنة  (ه وسلم: تنصب لغري ناصب وال جازم ولكن ختفيفا مثل قول صلى اهللا علي

؛ إذا الذي حذف من قوله: لتؤمنونن ويش  قال: ال تدخلوا واألصل أن يقال: ال تدخلون حتى تؤمنوا )



؛ حذف نون الرفع يبقى إنسان يسأل أين ذهبت الواو ؟ أين ذهبت الواو  الذي حذف ؟ نون الرفع

، ما بعدها ساكن؛ وإذا كان ما قبل  ساكن؟ ألن ما بعدها  ؛ حذفت ملاذا لتؤمنون ؟ نقول حذفت

 الساكن حرف العني فإنه حيذف على حد قول ابن مالك:

  كسر ما سبق    وإن يكن لينا فحذفه استحقا  ياإن ساكنان التق                        

  أعيد البيت ؟  

    كسر ما سبق     وإن يكن لينا فحذف استحقا  ياإن ساكنان التق                        

؛ يعين معناه يقول ابن مالك إذا التقى الساكنان وكان األول  حرف اللني معروف الواو والياء واأللف

الواو حرف اللني  ؛ إذا لتؤمنونن صحيحا فاكسر األول؛ وإن كان حرف اللني فاحذف حرف اللني

 ((احذفها؛ تأيت نون التوكيد فتباشر نون الفعل لتؤمنن واضح ؟ طيب إذا هذا هو التخريج قوله تعاىل: 

؛  واقعة جبواب قسم إما قسم مقدر وإما القسم السابق )) لتؤمنن به ((طيب مجلة  ؛ لتؤمنن به ))

   انتهى الكالم على اإلعراب .

؛ هنا   غري جائز يف مثل  ضالني مثال  حذفهجائز وعلى غري   حذفه التقاء الساكنني على السائل :

  ؟كذلك التقاء الساكنني على حرف 

لكن بينهما فرق الضالني يف فعل واحد لو حذفت األلف من الضالني تغري املعىن واختلت  الشيخ :

  الكلمة لكن هذه الواو منفصلة عن الفعل واو ضمري هذا الفرق .

لرفع ؟ اسم الفعل مع أننا قررنا يف األول أن نون افعل حذفت؛ نون ا توكيدالالواو عند النون  السائل :

  ؟ نون الرفع أي نعم؛ كيف

  ويش اإلشكال ؟  الشيخ :

  ؟قررنا أا حذفت  إذا السائل :

  ملا حذفت صارت النون نون التوكيد املشددة أوهلا ساكن والواو ؟  الشيخ :

  ؛  ساكنة الطالب :



  ؟  ما الذي نعمل الشيخ :

  ؛  حنذف الواو الطالب :

فصارت اآلن النون نون الفعل لن تباشر نون التوكيد من حيث التقدير وإال اللفظ باشر لكن  الشيخ :

  تقديرا مل تباشر .

فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين اهللا يبغون وله أسلم من في السموات  ((

سحاق إسماعيل إبراهيم و إطوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا باهللا وما أنزل علينا وما أنزل على 

ويعقوب واألسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبييون من ربهم ال نفرق بين أحد منهم ونحن له 

ميثاق النبيين لما وإذ أخذ اهللا  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تبارك وتعاىل:   ون )) .مسلم

  درس اليوم ؟ ال ما كملنا اآلية أي نعم . أهذا أظن مبتد ))...  آتيتكم

  املراد بامليثاق ما هو يا بندر ؟  الشيخ :

  ؛  ما حضرت الطالب :

  طيب  الشيخ :

  ؛  العهدامليثاق  الطالب :

  ؛  ما يكون بني اثنني من العقد الشيخ :

  مأخوذ من أين؟  الشيخ :

  ؛  من وثق الشيء الطالب :

  . من الوثاق وهو احلبل يربط به الشيء الشيخ :

 لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  كيف إعراب هذه اآلية على فتح الالم ؟  ))



 أالبتداء وما كنا اسم موصول مبتد؛ األول: الالم تكون الم ا على فتح الالم ثالث توجيهات الطالب :

   وتوجيه آخر: أن الالم تكون ؛ . )) لتؤمنن به ((وخربها مجلة 

   ؛ ال خل فتح  الشيخ :

  قلنا الم وقع يف حمل جواب القسم ألن امليثاق بعده قسم ؛   الطالب :

 لتؤمنن به ((؛ و نعم ألنه مضمنة مع القسم فتكون الالم موطئة للقسم وما اسم شرط جازم الشيخ :

؛ على هذا تكون الالم موطئة للقسم وما شرطية  ؛ حقيقة ما كملنا إعراا يف موضعها جواب القسم ))

)) جواب القسم على حد قول  لتؤمنن به ((؛ و ؛ وجواب الشرط حمذوف )) فعل الشرط آتيتكم (( و

  ابن مالك رمحه اهللا: 

  وقسم    جواب ما أخرت فهو ملتزم واحذف لدى اجتماع شرط                      

 ؛ أما جواب الشرط وهو ما فإنه جواب للقسم )) لتؤمنن به ((وعلى هذا فيكون اجلواب يف قوله: 

  . ؛ واجلملة من الشرط وجزائه ال حمل له من اإلعراب جواب القسم الذي تضمنه امليثاق حمذوف

  نعم األخ الذي وارء ؟ من املراد بالرسول هنا ؟ )) ثم جاءكم رسول ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  حممد صلى اهللا عليه وسلم . الطالب :

  )) نعم ؟ مصدق لما معكم أنت (( )) أمحد ؟ نعم مصدق لما معكم : (( قوله الشيخ :

  ؛  مصدق ملا قبله وما بعده الطالب :

  يعين  الشيخ :

  أنه مصدق للرسل الذين سبقوه ؛  الطالب :

  ؛  يعين أنه وقع تصديقا ملا قالوه هذا واحد الشيخ :

  والثاين ؟  الشيخ :

  أنه يصدق الكتب السابقة  الطالب :



  أي خيرب بأا صدق . الشيخ :

  ؟  وأخذتم على ذلكم إصري )) ((ما املراد بإصري فهد ؟  )) إصري ((قوله:  الشيخ :

   ؛ الثقيلة أي امليثاق إصر يف اللغة الطالب :

  . امليثاق ومسي إصرا ألن الوفاء به ثقيل واإلنسان يتحمله  الشيخ :

   ) وقفنا على هذا أظن أو كملنا ؟) قال فاشهدوا (( الشيخ :

  كملنا اآلية .   الطالب :

   ) نعم اشهدوا على من؟) قال فاشهدوا (( الشيخ :

  ؛  اشهدوا على أنفسهم  الطالب :

  وكذلك  الشيخ :

   بعضهم على بعض؛ الطالب :

  ؛ اشهدوا على أنفسكم وبعضكم على بعض . وكذلك شهد اهللا عليهم  الشيخ :

  )) املعية هنا يا مجال ؟  أنا معكم من الشاهدين ((قوله:  الشيخ :

  ؛  وقفنا هنا الطالب :

   طيب الشيخ :

 (()) يعين يشهد بعضكم على بعض واشهد أيضا على أنفسكم كما قال اهللا تعاىل:  قال فاشهدوا ((

 وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى

اهللا على أنفسهم أم سيؤمنون مبحمد صلى اهللا عليه وسلم ألن هذا فكذلك النبيون أشهد  )) شهدنا

وقال بعض العلماء: إن املراد بالرسول الرسول الذي يتلوا من قبلها ألن كل  الوصف ال ينطبق إال عليه .

رسول يصدق من قبله؛ فعيسى مصدق ملوسى، وحممد مصدق هلما وجلميع األنبياء؛ لكن الصحيح 

)) هذه مصاحبة  وأنا معكم من الشاهدين ((وقوله:  . به حممد صلى اهللا عليه وسلماألول أن املراد 



وأنا معكم من  ((خاصة، هذه معية معية خاصة مصاحبة، مصاحبة يف هذه الشهادة؛ ألنه قال: 

)) فإن معية اهللا عزوجل معية عامة شاملة لكل اخللق؛ ومعية خاصة مقيدة ببعض اخللق أو  الشاهدين

نجوى ثالثة إال هو رابعهم وال خمسة إال هو  ما يكون من ((ض اخللق؛ ففي قوله تعاىل: خمصصة ببع

هو  (() هذه معية عامة؛ وقوله: كانوا ) سادسهم وال أدنى من ذلك وال أكثر إال هو معهم أين ما

الذي خلق السموات واألرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في األرض وما 

 )) أين ما كنتم واهللا بما تعملون بصير ا وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكميخرج منه

)) هذه خاصة، خاصة  اصبروا إن اهللا مع الصابرين ((هذه أيضا معية عامة جلميع اخللق؛ وقوله تعاىل: 

هذه أيضا  )) يقول لصاحبه ال تحزن إن اهللا معنا (( إذللصابرين؛ وقوله للنيب صلى اهللا عليه وسلم: 

معية خاصة ، خاصة يف الذات واملكان؛ املعية العامة مقتضاها العلم واإلحاطة باخللق قدرة وسلطانا 

وتدبريا وغري ذلك، هذه من مقتضياا ألن كل اخللق حتت قدرة اهللا وسلطانه وتدبريه؛ واملعية اخلاصة 

قتضياا والذي يهدد هذه املقتضيات هو مقتضاها التسديد والنصر والتأييد والتقوية وما أشبه ذلك من م

 فإذا قال قائل: هل معية اهللا تنايف علو اهللا ؟  السياق، الذي يهدد هذه املقتضيات هو السياق .

فاجلواب ال، ال تنافيه هو مع اخللق وإن كان فوق العرش؛ ألن اهللا ال يشبه شيء من خملوقاته، أو ال 

 هو الذي خلق السموات (( بينهما يف اآلية اليت تروناها أخريا مياثله شيء من خملوقاته؛ وهلذا مجع اهللا

واألرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في األرض وما يخرج منها وما ينزل من 

)) فجمع بني علوه وأيش؟ ومعيته وال تناقض بينهما؛ وقال النيب  وما يعرج فيها وهو معكم السماء

ومع ذلك نزوله حقيقي وهو على عرشه؛  إن اهللا ينزل إلى السماء الدنيا ) (صلى اهللا عليه وسلم: 

فنزوله ال ينايف علوه؛ وإذا شئت أن نذكر مثال يقرب لك هذا فانظر إىل القمر، انظر إىل القمر موضعه 

يف السماء وهو مع اإلنسان إن كنا يف البلد فهو معنا إن كنا مسافرين فهو معنا مع أهل عنيزة وأهل 

رياض وأهل مكة وأهل املدينة وكل من على سطح األرض من جهة القمر؛ العرب يقولون: ما زلنا ال

نسري والقمر معنا؛ ومع ذلك فإن كل اخللق يعرفون أن القمر يف السماء؛ فإذا كان ال منافاة بني العلو 

تظن أن كالم اهللا وبني املعية اليت هي املصاحبة يف املخلوقات فما بالك باخلالق؛ وهلذا ال جيوز أن 

 ولو كان من عند اهللا لوجدوا فيه اختالفا ((يناقض بعضه بعضا أبدا؛ كالم اهللا يصدق بعضه بعضا 

  لكن مقتضيات هذه املعية كما عرفتم ختتلف؛ فمقتضاها للعموم ليس كمقتضاها للخصوص. )) كثيرا



)) هذا الشاهد وصف اشرتك فيه اخلالق  من الشاهدين )) (( وأنا معكم من الشاهدين ((قال: 

وجل أحد الشهود؛ لكن هل هذه املشاركة يف  )) وجعل نفسه عز من الشاهدين ((واملخلوق فقال: 

 (( يخرج الحي من الميتالشهادة تقتضي املماثلة ؟ ال؛ كما أن املشاركة يف احلياة ال تقتضي املماثلة 

)) أثبت أن امسه احلي؛ فاشرتاك اخلالق  هو الحي القيوم اهللا ال إله إال ((فأثبت للمخلوق احلي؛  ))

واملخلوق يف احلياة ال يستلزم املماثلة؛ إذا فكون اهللا من الشاهدين ال يستلزم أن تكون شهادته كشهادة 

اخللق، شهادة اهللا شهادة ثابتة حق ال يسبقها خفاء وال يلحقها نسيان؛ وشهادة املخلوق بالعكس 

 )) (( فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون (( ؛ فبينهما فرق . قة بنسيانمسبوقة خبفاء وملحو 

)) أي بعد ما ذكر هذا البيان واإليضاح وأن حممدا صلى اهللا عليه وسلم قد أخذ  من تولى بعد ذلك

على مجيع األنبياء أن يؤمنوا به، وأن ينصروه؛ وما أخذ على املتبوع مأخوذ على التابع، يعين ما أخذ على 

ن واجبا على األنبياء مأخوذ على أتباعهم أيضا؛ فإذا كان واجبا على األنبياء أن يؤمنوا به وينصروه كا

أتباعهم أن يؤمنوا به وينصروه؛ وهلذا ملا رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم مع عمر بن اخلطاب شيئا من 

كيف   ) تباعيإو كان أخي موسى حيا ما وسعه إال ل ألم آت بها بيضاء نقية ؟ التوراة غضب وقال: (

الكتب فالنافع منها موجود يف القرآن  تأيت بالتوراة ؟ القرآن فيه غىن عن كل كتاب، كل ما يف الدنيا من

ال حاجة إليها، ليست احلاجة إليها السيما وأا اآلن ليست الكتبة املنزلة من السماء بل فيها من 

بعد أيش؟ بعد هذا  فمن تولى بعد ذلك )) ((التحريف والتبديل واإلخفاء ما اهللا به عليم؛ إذا نقول 

وجل وأن اهللا أخذ على مجيع األنبياء ميثاق النبيني كلهم أم إذا  البيان واإليضاح الذي بينه اهللا عز

فمن تولى بعد ذلك  ((جاءهم رسول مصدق به ليؤمنن به ولينصرنه ؛ أفبعد ذلك يتوىل املتولني؟ ال؛ 

)) هم ضمري فصل؛ الفاسقون الذين خرجوا عن  فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الفاسقون )) ((

وى الرجولة وعن مستوى اإلميان؛ خرجوا عن الطاعة، تولوا، أعرضوا؛ هؤالء هم مستوى العدل وعن مست

الفاسقون؛ واملراد بالفسق هنا فسق الكفر؛ ألن الفسق يطلق على فسق املعاصي وعلى فسق الكفر، 

أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ  يا ((فسق املعاصي وفسق الكفر؛ فمن األول قوله تعاىل: 

كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال يستوون  أفمن ((هذا فسق املعصية؛ ومن الثاين قوله تعاىل:  )) فتبينوا

كانوا يعملون وأما الذين فسقوا  أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزال بما

لكفر ألنه )) فهنا املراد بالفسق أيش؟ فسق ا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها

ومن لم  ((جاء يف مقابل اإلميان، جاء قسيما لإلميان وقسيم الشيء غري الشيء؛ فأما قوله تعاىل: 



)) فهل هو فسق كفر أو فسق معصية ؟ فسق معصية ؛  يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون

 الشيخ :من جهة اآلية يف هذه اآلية فيها شرط وجواب؛   . قيل: معصية؛ وقيل: كفر؛ وقيل: بالتفصيل

؛ اجلواب هنا مجلة  )) فأولئك ((اجلواب ؟  الشيخ : )) من تولى (( الطالب :الشرط يا حجاج ؟ 

ألن اجلملة إذا كانت ال تصلح أن تباشر أداة الشرط وجب أن  )) فأولئك ((امسية وهلذا قرنت بالفاء 

  لك :تقرتن ا الفاء؛ قال ابن ما

   واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل   شرطا إلن أو غيرها لم ينجعل                    

  ؛  هذه قاعدة

    اقرن بفاء حتما جوابا لو جعل   شرطا إلن أو غيرها لم ينجعل                     

  يعين مل يصر؛  هذا إمجال من ابن مالك فصل بقول القائل: 

   اسمية طلبية وبجامد وبما   وقد وبلن وبالتنفيس                         

  ؟  ؛ حفظتها يا عبد اهللا كم هذه ؟ سبعة

  ؛  حفظتها ؟ ما هو كلها الطالب :

  طيب اقرأ ما حفظت ؟  الشيخ :

  ؛   ناظم ؟ نظم هذا الشيخ :

  وقد وبلن وبالتنفيس  اسمية طلبية وبجامد وبما                        

   حيفظ من قبل مسعين إياه حفظت يا أخي من قبل ؟ كمل ؟الذي ما  الشيخ :

  ؛  امسية طلبية وجبامد ومبا وبقد وبلن وبالتنفيس  الطالب :

  ومبا وقد  الشيخ :

  ؛  وبلن وبالتنفيسومبا وقد  الطالب :



؛ اليت معنا اآلن أي  هذه سبعة أشياء إذا وقعت جوابا للشرط وجب اقرتان اجلواب بالفاء الشيخ :

فأولئك هم الفاسقون  (()) مجلة امسية، كذا؟ طيب؛ قال اهللا تعاىل:  أولئك هم الفاسقون ((اجلمل ؟ 

الدين يطلق على اجلزاء وعلى  )) أفغير دين اهللا )) (( أفغير دين اهللا يبغون ((مث قال اهللا تعاىل:   . ))

لق على العمل الذي هو شريعة اهللا؛ وأحيانا على اجلزاء؛ الشرع؛ يعين على العمل وجزائه؛ يعين أحيانا يط

إن األبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم  ((فمن إطالقه على اجلزاء قول اهللا تبارك وتعاىل: 

يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم ال 

))  (( مالك يوم الدينوقال تعاىل يف سورة الفاحتة:  واألمر يومئذ هللا ))؛لنفس شيئا  تملك نفس

 )) لكم دينكم ولي دين ((ومن إتيان الدين مبعىن العمل والشريعة قوله تعاىل:  . الدين هنا مبعىن اجلزاء

اهللا )) دين  أفغير دين اهللا يبغون (()) أي شريعة؛ وهنا  لكم اإلسالم دينا ورضيت ((وقوله تعاىل: 

يعين شريعته اليت شرع لعباده؛ وأضافها اهللا لنفسه بيانا ألمهيته وأا الشريعة العادلة النافعة اليت ال يقوم 

اخللق إال ا؛ ألا شريعة اهللا؛ فهي أكل الشرائع؛ وأضافها إىل نفسه أيضا ألنه الذي شرعها؛ أحيانا 

أصلها ويل ديين؛ فيضاف إىل  )) ولي دين لكم دينكم ((يضاف الدين إىل العامل مثل قوله تعاىل: 

 العامل باعتبار أنه أخذ به ومتسك به؛ ويضاف إىل اهللا باعتبار أنه هو الذي شرعه ووضعه لعباده .

نكار والتوبيخ ينكر على من يبغي غري دين اهللا أي يطلبون؛ وهذا االستفهام لإل )) يبغون ((وقوله: 

قراءة سبعية؛ وعلى هذا حيسن أن نقرأ  )) أفغير دين اهللا يبغون )) (( تبغون ((ويوخبهم؛ فيها قراءة: 

)) إال إذا كنا حبضرة عوام؛  أفغير دين اهللا يبغون ((وأحيانا نقول:  )) أفغير دين اهللا تبغون ((أحيانا 

 فال نقرأ القراءتني وإمنا نقرأ عندهم ما يعرفون؛ ألنك لو قرأت عند العامة يف قراءتني لتسلطوا عليك من

جهة والحنط قدر القرآن يف أعينهم من جهة أخرى؛ وألجلبوا عليك باخليل والرجل قالوا ما بقي عليك 

إال أن تغري القرآن ولتحسبوا عليك ليال وارا؛ فإذا ال تقرأ بغري ما يعرفون؛ أما فيما بينك وبني اهللا فاقرأ 

 ((قال:  ن هذا كالم اهللا البد أن تتيقن .هذا أحيانا وهذا أحيانا بشرط أن تكون متيقنا هلذه القراءة؛ أل

)) الواو هذه للحال يعين واحلال أنه أسلم له من يف  أفغير دين اهللا يبغون وله أسلم من في السموات

السموات واألرض طوعا وكرها؛ أسلم إسالما شرعيا أو إسالما كونيا ؟ إسالما كونيا ما هو إسالما  

كونيا؛ ألن اإلسالم الشرعي ما فيه إكراه؛ وألن اإلسالم الشرعي ال يعم من يف السموات واألرض؛ يعم 

)) أي انقاد انقيادا كونيا؛ وإمنا قال:  وله أسلم ((ن يف األرض ال؛ قوله: من يف السماء صحيح؛ لكن م

)) إلقامة احلجة على من مل يسلم هللا شرعا ومل يتبع  أفغير دين اهللا يبغون ((بعد قوله:  )) وله أسلم ((



شاء دينه كأمنا يقال: لقد أسلمت هللا كونا فيجب أن تسلم له شرعا؛ ألن الرب الذي يدبر اخللق كما 

أسلم  ((وقوله:  شاءوا أو كرهوا هو الذي جيب أن نتمشى على شرعه؛ فيكون هذا كالدليل ملا سبق .

)) من أتى مبن الدالة على العاقل تغليبا جلانب العقالء؛ ألننا لو قسنا من  من في السموات واألرض

إال وفيه ملك قائم  يف السموات واألرض لكان األكثر عقالء؛ ألن السموات ما من موضع أربعة أصابع

بأيد وإنا  والسماء بنيناها ((هللا أو راكع أو ساجد؛ والسماء واسعة جدا ما يعلم سعتها إال اهللا 

)) السماء الدنيا أوسع بكثري من األرض؛ والسماء الثانية أوسع بكثري من الدنيا وهلم جرا  لموسعون 

)) األرض مفرد لكن املراد ا اجلنس فيشمل األراضي  واألرض ((وقوله:  كل مساء أوسع مما .

اهللا الذي خلق سبع سموات  ((واألراضون السبع بظاهر القرآن وصريح السنة؛ ظاهر القرآن بقوله: 

)) فإن املثلية هنا ليست بالكيفية؛ صح؟ وليست بالكمية يعين قصدي بالكمية  ومن األرض مثلهن

)) صريح  قال طوعا وكرها (( يا لكنها بالعدد مثلهن يف العدد .مبعىن الثقل؛ السماء أعظم من الدن

ومن اقتطع من األرض شبرا يعني  السنة يا شيخ ؟ طيب صريح السنة قوله صلى اهللا عليه وسلم: (

) ويف هذا احلديث دليل على أن السبع متطابقة يعين بعضها  ظلما طوقه يوم القيمة بسبع أراضين

) وهو إمنا غصبه من العلياء الظاهرة؛ فإذا  وقه يوم القيمة سبع أراضينط : (داخل بعض؛ ألنه يقول

تكون ثانية يف جوفها والثالث يف جوف الثانية وهلم جرا، تكون متطابقة؛ وبه نعرف أن من قال إن 

املراد بالسبع سبع القارات فقد أخطأ؛ ألنه لو كانت سبع القارات فما هي صلة األرض الثانية والثالثة 

)) طوعا حيتمل أن يكون مصدرا  طوعا وكرها ((وقوله:  عدها باألرض اليت حصل فيها ال .وما ب

منصوبا على أنه صفة ملصدر حمذوف؛ وتقديره: إسالما طوعا، أسلم إسالما طوعا؛ وحيتمل أنه مصدر 

تقدير وله أسلم من يف  )) من أسلم ((منصوب على احلال مؤول باسم فاعل؛ حال من أين؟ من قوله: 

السموات واألرض طائعني أو مكرهون، طائعني و مكرهني ؛ الطوع ما فعل باالختيار؛ واإلكراه ما فعل 

)) يعين  تبغون (()) بناء على قراءة يف  ترجعون (()) ويف قراءة:  وإليه يرجعون ((قال:  . بغري االختيار

هؤالء الذين هم مسلمون هللا سوف يرجعون إىل اهللا سبحانه وتعاىل وينبئهم مبا عملوا وحياسبهم على ما 

فيه استفهام يليه حرف  )) أفغير دين اهللا يبغون ((أما يف اإلعراب فنقول:   أرسل إليهم من الرسل .

: أن اهلمزة لالستفهام وحرف عطف؛ وقد ذكرنا يف مثل هذا الرتكيب للعلماء قولني؛ القول األول

العطف الذي بعدها عطف ملا بعده أي ملا بعده عاطف ملا بعده على مقدر بينه وبني اهلمزة يعينه 

السياق؛ والقول الثاين: أن اهلمزة لالستفهام والفاء حرف عطف على ما سبق لكنها أخرت لتكون 



ين اهللا يبغون؛ وذكرنا فيما سبق أن هذا الصدارة لالستفهام؛ وتقدير الكالم على هذا الوجه: فأغري د

الوجه أحسن من الوجه األول؛ أليش؟ ألنه ال حيتاج إىل تقدير؛ وألن األول الذي حيتاج إىل تقدير قد 

)) إذا قلنا  أفلم يسيروا في األرض ((يعييك يف بعض األحيان أن جتد شيئا تقدره يناسب املقام، مثال: 

)) أضلوا فغري دين اهللا  أفغير دين اهللا يبغون ((إا حمذوف قال تقدر أغفلوا فلم يسريوا يف األرض؛ هنا 

قلنا  نرجع إىل الفوائد أو انتهى الوقت ؟ نعم  يبغون ألن من بغى غري دين اهللا فهو أيش؟ فهو باغي .

الواقع أن ليس كل من يف األرض أسلم ؟ كونا ؟  هنا إرادة كونية ؛ إرادة كونية ؟ إسالم قصدي إنه كوين

ما أسلم كونا؛ ما أسلموا كونا؛ من يستطيع أن يضاد اهللا يف تقديره ؟  اآلن يعرضون اهللا سبحانه وتعاىل 

بل ينكرونه؛ ال، سبحان اهللا؛ لو يريد سبحانه وتعاىل أن ميرض واحدا منهم قال واهللا إنا ما نقبل املرض؛ 

ال ال ما نقبل املوت وإال يستسلم ويوافق ؟ يستسلم؛ طيب هذه؛ املقصود اإلسالم قضى عليه باملوت ق

مىت أخذ اهللا النبيني امليثاق يف قوله تعاىل:  هنا أول . .  ؟ اإلسالم ألنه قال: أسلمت مبعىن استسلمت .

 يف الفوائد؛ مىت أي نعم هذا إشكال رمبا فاتنا يف التفسري ورمبا يأيت ؟ وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيين )) ((

قال بعض العلماء: إنه أخذه عليهم كما أخذ على بين آدم عموما  ؟ مىت ؟ أخذ اهللا على النبيني امليثاق

)) بناء على صحة احلديث الذي فيه أن اهللا تعاىل استخرج ظهورهم  وإذ أخذ ربك من بني آدم من ((

يل: إن اهللا أخذ عليهم العهد امليثاق مبا ذرية آدم من صلبه كأمثال الزرع وأنه أخذ عليهم العهد؛ وق

 ((أعطاهم من الوحي يعين أوحى إليهم هذا الشيء؛ وإحياء اهللا بشيء ميثاق مثل ما قلنا يف قوله تعاىل: 

؛ العلماء هل أن اإلنسان منا  ))الكتاب لتبيينه للناس وال تكتمونه  وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا

، لكن ملا أعطى اهللا اإلنسان العلم فهذا  ؟ ويش اجلواب ؟ مباشرة ؟ ال شيءيشعر بأنه واثق اهللا على 

   هو امليثاق .

أيهما أفضل أن نقول: إن اهللا معنا بعلمه مستوي بذاته أم نقول: إن اهللا معنا مستوي على  السائل :

   ؟ عرشه

يفهم أن املراد بكونه األحسن أن تطلق أطلق ما أطلقه اهللا وال تقييد؛ لكن إذا خاطبك عامي الشيخ : 

معنا يف األرض قل بعلمه حىت يضيف املعىن ألنه فرق بني املخاطب؛ وهلذا ما جاءت بعلمه إال بعد ما 

شاع مذهب اجلهمية أن اهللا معنا بذاته يف األرض صار العلماء يكثرون منها وإن كان يذكر عن ابن 



ال: وهو عامل م، قال وهو معهم وهو مسعود رضي اهللا عنه أو عن ابن عباس أنه قال؛ ابن مسعود ق

   عامل م .

   الناس الذين غري الدين يبغون مقدم عليه من أجل احلصر ؟ )) أفغير دين اهللا (( السائل :

   أي نعم  الشيخ :

   


